
Improvera AB  
 

BAKGRUND 

Improvera AB startades upp av Nils-Erik Persson, Alvesta, för snart 25 år sedan. Det ägs av honom 

och VD Charlotte Heliosson, Växjö, och styrs från kontoret på Videum Science Park, Växjö. Bolaget 

har av UC högsta kreditbetyget 5 och har genom åren haft en stadig utveckling och har en stabil 

ekonomi. Styrelsen har extern ordförande.  

 

VERKSAMHET 

Vi har efterhand utvecklat vår verksamhet och vi riktar oss till i första hand befattningshavare i 

beslutande positioner. Här är vårt utbud – och mer detaljer ser du på vår hemsida  

www.improvera.se 

 

Utbildningen VD-Kompetens 

Sedan 2015 genomför vi utbildningen där vår kollega Christina Lindberg är projektansvarig och ser till 

att föreläsarna – åtta till antalet – håller en mycket hög klass. Just nu genomförs den åttonde 

upplagan av den mycket uppskattade utbildningen. Hittills har utbildningen enbart erbjudits i Växjö, 

men vi har föreläsare från Stockholm och vid tillfälle också deltagare därifrån, så nu erbjuder vi 

utbildningen även i vår huvudstad. 

 

Verksamhetsledning för StyrelseAkademien Sydost 

Nils-Erik var initiativtagare till att föreningen bildades för 20 år sedan. Han var ordförande till en 

början och sedan 2006 har vi förtroendet att vara den professionella ledningen för föreningen med 

Charlotte som verksamhetsledare. Nils-Erik har utbildat flera tusen personer i styrelsearbete och 

hjälper också bolag att förmedla kompetenta styrelsekandidater. Idag är ytterligare tre lärare 

engagerade i de utbildningar som genomförs löpande. 

 

Agentur för UC Affärsinformation 

Under snart 25 år har vi sålt den mycket kvalificerade databasen i UC Selekt där Charlotte är både 

ansvarig och utbildar användare. Hon hjälper företag att få fram underlag för lämpliga 

försäljningsdistrikt och skapar bearbetningslistor till försäljningsavdelningar och i övrigt tar fram 

viktig statistik. 

 

Utbildning för ledningsgrupper 

Vi erbjuder nu också ledningsgrupper i bolag att utveckla sitt arbetssätt via vår utbildning där vi till 

del gör den skräddarsydd. Vi låter ledningsgruppen förstå och beskriva sin roll utifrån olika 

perspektiv. Lärare/handledare är Nils-Erik och Mats Ekenstam, som för ett antal år sedan blev årets 

ledare i Sverige. 

 

Konsultverksamhet 

Om man vill ha fördjupning och skräddarsytt upplägg för sitt bolag i ämnena ekonomi respektive 

strategi, kan vi erbjuda det genom vår kompetenta konsultkollegor. 

 

Kontaktuppgifter 

VD Charlotte Heliosson, charlotte@improvera.se    0708 831402 

Senior advisor Nils-Erik Persson, nils-erik@improvera.se    0708 574147 

Konsult Christina Lindberg, christina@improvera.se    0703 128700 
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